VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JELENEC
č. 7/2013
O VÝŠKE POPLATKOV V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH
OBCOU JELENEC A
O URČENÍ MIESTA A ČASU ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ
DOCHÁDZKY V ZÁKLADNEJ ŠKOLE – ALAPISKOLA , ŠKOLSKÁ 330, JELENEC

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelenec č. 7/2013 o výške poplatkov v školských
zariadeniach zriadených obcou Jelenec a
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca)
navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jelenec v súlade
so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2) Obec Jelenec je zriaďovateľom škôl:
Základná škola – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Materská škola, Smreková 601, Jelenec
3) Obec Jelenec je zriaďovateľom školských zariadení:
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Školská jedáleň súčasť Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
Školská jedáleň súčasť Materskej školy Jelenec

Článok 2
Predmet

Predmetom tohto VZN je:
1) Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole – Alapiskola Jelenec
2) Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Jelenec
3) Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
Školského klubu detí pri Základnej škole Jelenec.
4) Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
a určenie príspevku na režijné náklady a podmienky jeho úhrady v školskej jedálni .

DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
– Alapiskola Jelenec

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis).
2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni,
keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3. Obec Jelenec ako zriaďovateľ Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec
určuje termín zápisu prvé dva pracovné dni prvého februárového týždňa daného roka.
Zápis dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa koná v Základnej škole – Alapiskola,
Školská 330, Jelenec.
4. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa.
b) Meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných
zástupcov.
5. V prípade, že zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, dopustí sa priestupku podľa § 37 zák.č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za
ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331,94 €.
Článok 4
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jelenec
1. Obec Jelenec ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole na 8,00 € pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č . 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých
zákonov v neskorších

predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“),

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v bode
l tohto paragrafu VZN.
4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti v Materskej škole Jelenec.

Článok 5
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí.
1. V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov spojených

s

činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne
sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Obec Jelenec ako zriaďovateľ školského klubu detí určuje výšku príspevku za čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na 5,00 € pre jedno nezaopatrené dieťa
mesačne.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
v hotovosti v Základnej škole – Alapiskola v Jelenci.
3. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej
súčasťou je školský klub detí, o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej
núdzi, znižuje sa alebo odpustí príspevok v školskom klube detí.

4. Riaditeľ základnej školy po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto paragrafu
VZN písomne oznámi zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v školskom
klube detí.

Článok 6
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelenec.
1. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové
dávky.
Obec Jelenec ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v
súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,
ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008, v zmysle ustanovenia § 140 ods.10 zákona č.245/2008
Z. z.. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19
ročných.
Obec Jelenec ako zriaďovateľ školskej jedálne a výdajných školských jedální určuje finančnú výšku
príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:

MŠ denné

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Úhrada
€

Stravníci od 2-6

0,30

0,72

0,25

1,27

1,27

1,26

1,26

rokov
Stravníci –dospelí-zamestn.

Základná škola -Alapiskola

1,26

Obed

Úhrada €

(stravníci od 6 – 11 rokov)

1,01

1,01

(stravníci od 11 – 15rokov)

1,09

1,09

(stravníci dospelí zamestn.)

1,19

1,19

2. Obec Jelenec určuje príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni
sumou 0,05 € na jeden obed.
Príspevky na úhradu režijných nákladov budú zahrnuté pri platbách príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov za stravovanie v školskej jedálni.

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka, ktorý je v hmotnej nútzi
Príspevok zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady sa použije výlučne na nákup materiálno
technického vybavenia školskej jedálne ako súčasti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330,
Jelenec.
3. Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy – Alapiskola v Jelenci poskytuje stravovanie aj iným
fyzickým osobám ako sú uvedené v tomto VZN a to so súhlasom zriaďovateľa.

Tretia časť
Článok 7
Spoločné ustanovenia
Určenie spôsobu úhrady poplatkov v školských zariadeniach bez právnej subjektivity je v
kompetencii zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je v kompetencii riaditeľa
školy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Jelenec 30.11.2013, zvesený z úradnej tabule
dňa 15.12.2013
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jelenci dňa 16.12.2013 uznesením č.
72/2013.
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Jelenec a na internetovej stránke obce dňa 17.12.2013.
VZN nadobúda účinnosť 01.01.2014.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Jelenec zo dňa 27.11.2009.

Starosta obce:
Ladislav Púchovský

